Beslutningsforslag til behandling på Årsmøde – Hiv Danmark, 21. april 2018
Praksis med betalt rejse- og/eller overnatning for bestyrelsesmedlemmers deltagelse i bestyrelsesmøde
foreslås reduceret/afskaffet.

Jeg har fået forståelse af, at bestyrelsesmedlemmer der ikke er bosat i f.eks. den by/det område
hvor der afholdes bestyrelsesmøde af foreningen får betalt såvel transport og hotel for at
vedkommende kan deltage i bestyrelsesmøder. Som eksempel – et valgt bestyrelsesmedlem bosat
i Jylland eller Norge få refunderet transport og overnatning (Hotel) dersom bestyrelsesmødet
afholdes i eksempelvis København!
I tider hvor vi som græsrodsorganisation og patientforening jo ikke ligefrem vælter os i penge og
offentlige tilskud, finder jeg en sådan praksis med betalt transport og overnatning noget hen i
vejret! Ja, jeg finder denne praksis som værende ekstravagant.
Den rejsepraksis og det system opfordrer jeg til at Årsmødet efter debat træffer beslutning om at
gøre op med og jeg stiller derfor forslag om at:
Årsmødet beslutter at bedes bestyrelsen om at indrette sin mødeaktivitet på en sådan
måde at bestyrelsesmøde og andre møde afholdes på en sådan måde at
bestyrelsesmedlemmer der på grund af afstand (Km)/bopæl i stedet for betalt
rejse/og/eller betalt ophold i stedet tilbydes deltage i bestyrelsesmødet elektronisk. Dette
kunne eksempelvis ske via en Skypeforbindelse, FaceTime eller anden elektronisk løsning.
Formålet med forslaget er at Hiv-Danmark derved reducere udgifter til alm mødeaktivitet i
bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet og at der dermed frigøres økonomi til brug i
eksempelvis foreningens væresteder eller andet.

Da ovennævnte forslag – stilles jf. vedtægternes § 4.6 – og da der ikke er tale om et
vedtægtsændringsforslag eller forslag til ændring af Forretningsorden er det min vurdering at
dette forslag vil kunne vedtages med alm stemmeflertal jf. § 4.10.1
Jeg har naturligvis fuld forståelse for at det at man mødes ansigt til ansigt har stor betydning for
det trivslen og kvaliteten i bestyrelsesarbejdet og derfor skal det naturligvis være sådan at
bestyrelsen frit kan beslutte at man mødes en (måske 2) gange årligt til et bestyrelsesseminar med
overnatning og transport. Men ikke for afholdelse af alm. bestyrelsesmøder. Den praksis der med
betalt transport og overnatning til bestyrelsesmedlemmer ifm. afholdes af Årsmøde skal der ikke
ændres på – fint at den samlede bestyrelse har mulighed for en gang om året at ’stå ansigt til
ansigt’ med medlemmerne der er tilstede på Årsmødet.
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Frank Bentin 30. marts 2018
På nuværende tidspunkt er det beklageligvis ikke muligt for mig at deltage i Årsmøde i Hiv Danmark den 21. april 2018 – jeg vil
således ikke umiddelbart have mulighed for også mundtligt at motivere mit forslag på Årsmødet. Jeg ønsker alle et godt Årsmøde.

Forslag til Vedtægtsændring - Hiv Danmark, 21. april 2018
Bopælskrav for at opnår valgbarhed til bestyrelsen
Nyt § 4.8.1:
For at være valgbar til bestyrelsen skal man have bopæl og være folkeregister tilmeldt i Danmark med
postnummer 1000-3799 (minus 2412) eller 4000-9999.
Dersom et valgt medlem til bestyrelsen undervejs flytter bopæl uden for Danmark eller flytter til
Færøerne eller Grønland udtræder vedkommende automatisk af bestyrelsen.
Motivation
Det giver ikke mening at vi har bestyrelsesmedlemmer der ikke er bosat i Danmark. Forholdene for f.eks.
hivpositive i andre lande herunder Færøerne og Grønland er i ’dagligdagen’ så meget forskellige at det ikke
giver mening at man er repræsenteret i det daglige bestyrelsesarbejde.
Dermed ikke sagt at Hiv-Danmark ikke skal interessere sig for eller arbejde med forhold der vedrørende
eksempelvis Færøerne og Grønland, men dette arbejde kan og bør i så fald ligger i regi af Hiv-Danmarks
Nordiske hiv/AIDS arbejde.
NB.: Når postnummeret 2412 specifikt fremgår i forslaget, skyldes det at dette er postnummeret til
’Julemanden’ – beklager dette er faktisk ikke en vittighed.
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På nuværende tidspunkt er det beklageligvis ikke muligt for mig at deltage i Årsmøde i Hiv Danmark den 21. april 2018 – jeg vil
således ikke umiddelbart have mulighed for også mundtligt at motivere mit forslag på Årsmødet. Jeg ønsker alle et godt Årsmøde.

